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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini III akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan 

penyusunan skripsi, mulai dari persiapan, pelaksanaan penelitian sampai laporan 

penelitian. Dalam mengkaji permaslahan dengan judul Widjojonomics Sampai 

Habibienomics : Perbedaan Pandangan Pemikiran Ekonomi Dari Widjojo Nitisastro 

Dan Habibie Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru  1971-1999. 

Penulis dalam bab ini menggunakan metode historis dengan pengumpulan data 

menggunakan tekhik studi literatur untuk penelitiannya.  

 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan prosedur, teknik atau cara-cara yang digunakan 

penyelidikan suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan diteliti. 

Menurut Gosttchlak (1986, hlm. 39) metode historis adalah proses menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Di dalamnya 

termasuk proses menggali sumber, memberikan penilaian, mengartikan, serta 

menafsirkan fakta dari masa lampau untuk kemudian dapat dianalisis dan ditarik 

sebuah kesimpulan mengenai peristiwa tersebut. Sementara menurut Gilbert J. 

Carraghan dijelaskan bahwa metode historis atau metode sejarah merupakan 

seperangkat aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan 

sintesa dari hasil-hasil yang dipakai dalam bentuk tertulis. Menurut Wood Gray yang 

dikutip oleh Sjamsuddin (2007, hlm. 96). Dikemukakan bahwa terdapat enam tahap 

yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah, yaitu: 

1. Memilih satu topik yang sesuai. 

2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik. 

3. Membuat catatan apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik 

yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung. 
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4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan kritik 

sumber. 

5. Menyusun hasil-hasil penelitian catatan fakta-fakta ke dalam suatu pola yang 

benar dan berarti, yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. 

6. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada pembaca sehingga dapat dimengerti sejelas 

mungkin. 

 Di dalam penelitian metode historis yang akan digunakan terdapat langkah-

langkah penilitian untuk mendapat sumber-sumber untuk penelitian. Adapun menurut  

Ismaun (2005, hlm. 34). Metode historis terdiri atas empat langkah penting sebagai 

berikut: 

1. Heuristik, yaitu “pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang relevan” 

(Ismaun, 2005, hlm 49). Sedangkan menurut Lucey yang dikutip oleh 

Sjamsuddin (2007, hlm. 96) mengatakan bahwa “heuristik adalah kajian atau 

pengetahuan tentang sumber-sumber sejarah”. Menurut Abdurahman (2007, 

hlm. 64), heuristik seringkali merupakan suatu keterampilan dalam 

menemukan, menangani, dan memerinci bibliografi, atau mengkalsifikasi dan 

merawat catatan-catatan. 

2. Kritik, yaitu suatu usaha menilai sumber-sumber sejarah (Ismaun, 2005, hlm 

50). Semua sumber dipilih melalui kritik eksternal dan internal sehingga 

diperoleh fakta-fakta yang susuai dengan permasalahan penelitian. Dalam 

tahap kritik sumber terdapat dua macam, yaitu kritik ekternal dan internal. 

3. Interpretasi, yaitu sebagai usaha memahami dan mencari hubungan antar 

fakta sejarah sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan rasional. Satu 

peristiwa dihubungkan dengan peristiwa lain.  

4. Historiografi, yaitu proses penyusunan hasil penelitian yang telah diperoleh 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk skripsi, sehingga 

dihasilkan suatu tulisan yang logis dan sistematis, dengan demikian akan 
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diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Selanjutnya, peneliti membagi langkah-langkah penelitian tersebut kedalam 

tiga pembahasan yaitu pembahasan mengenai persiapan penelitian, pelaksanaan 

penelitian dan laporan penelitian. 

 

3.2 Persiapan Penelitian 

Studi Literatur merupakan teknik yang digunakan penulis unutk 

mengumpulkan sumber-sumber yang relevan serta mendukung terhadap penelitian 

yang dikaji berupa sumber buku, majalah, internet, maupun sumber-sumber tertulis 

lainnya yang relevan. Setelah sumber-sumber tersebut ditemukan maka sumber 

tersebut akan dikritisi secara eksternal maupun internal, dan peneliti kemudian 

melakukan analisis. Hasil analisis inilah yang dijadikan acuan peneliti untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini menggunakan 

sistem penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI). 

 

3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Topik Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap yang paling awal dalam melaksanakan suatu 

penelitian. Pada tahap ini penulis penulis melakukan proses memilih dan menentukan 

topik penelitian. Penentuan topik penelitian dari skripsi ini berawal dari penulis 

mengikuti mata kuliah Sejarah Perekonomian pada semester 2, dan Sejarah Orde 

Baru dan Reformasi di Indonesia yang dilaksanakan pada semester 7 di Jurusan 

Pendidikan Sejarah.  

Pada perkuliahan mata kuliah Sejarah Perekonomian, dan Sejarah Orde Baru 

dan Reformasi yang pernah di ikuti oleh penulis di semester 2 pada tahun 2013 dan 

semester 7 pada tahun 2015 di Departeman Pendidikan Sejarah, penulis sangat 

tertarik mengenai 2 mata kuliah tersebut, dan mengenai seluruh pembahasannya, akan 

tetapi penulis lebih condong tertarik kedalam sistem perekonomian Indonesia, pada 

mata kuliah Sejarah Perekonomian di Semester 2 dan pada Semester 7 pada mata 
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kuliah Sejarah Orde Baru dan Reformasi, disana lebih membahas sistem 

pemerintahan Orde Baru dan kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru, pada 

mata kuliah itu sedikit disinggung mengenai sistem perekonomiannya dengan sedikit 

membahas PELITA atau Pembangunan Lima Tahun, dari situlah penulis mulai 

penasaran dengan apa yang dimaksud PELITA, penulis pun mencari siapa tokoh 

dibalik kebijakan tersebut, dan diketahuilah bahwa arsitek perekonomian Orde Baru 

yang di pimpin oleh Widjojo Nitisastro yang merancang program PELITA. Penulis 

pun tidak berhenti disitu, dengan rasa penasaran penulispun menelaah lebih jauh 

mengenai sistem pereokonomian Indonesia pada masa Orde Baru yang akhirnya 

mengalami suatu bencana, pada menjelang akhir era Orde Baru. Indonesia mengalami 

krisis Moneter yang sangat luar biasa. Dan penulis pun banyak membaca berbagai 

sumber dari buku artikel, majalah, dll. Dan dari situlah penulis melihat pada Masa 

menjelang akhir pemerintahan OrdeBaru ada seorang tokoh teknokrat yang muncul 

dengan sangat ambisius yakni B.J Habibie, yang pada waktu itu beliau baru kembali 

dari Jerman dan langsung diamanahi oleh Presiden Soeharto pada waktu itu sebagai 

ketua BPPT. Dan setelah ditelaah lebih lanjut dari kedua tokoh yakni Widjojo 

Nitisastro sebagai Ketua Bappenas dan Mentri Ekuin, dan B.J Habibie sebagai ketua 

BPPT dan Menteri Riset dan Teknologi. Pada masa Orde Baru kedua kelompok ini 

mempunyai perbedaan paradigma pembangunan antara Widjojo Nitisatro dan B.J. 

Habibie membuat kedua kelompok ekonom dan teknoktrat ini menjadikan ekonomi 

jauh dari kesan akur dan kolaboratif. Alih-alih berkerjasama dalam melakukan 

pembangunan ekonomi Indonesia, kedua kelompok ekonomi ini justru terlibat dalam 

rivalitas sengit dalam usaha memberikan pengaruh terhadap jalannya pembangunan 

ekonomi Orde Baru. Dari situlah penulis mendapat benang merah terhadap tema yang 

akan dijadikan bahan penelitian untuk skripsi ini. Kemudian penulis mulai mencari 

sumber-sumber literatur yang sesuai dengan tema yang akan penulis kaji dan dengan 

saran-saran dari beberapa dosen Pendidikan Sejarah akhirnya penulis yakin dengan 

tema yanga akan diajukan ke pihak TPPS yang dilanjutkan dengan penyusunan 

proposal pada bulan November 2015.    
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3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Penulis melakukan seminar proposal skripsi pada hari Kamis, 19 November 2015. 

Rancangan penelitian yang diajukan meliputi:  

1. Judul 

2. Latar Belakang Penelitian 

3. Rumusan Masalah 

4. Tujuan Penelitian 

5. Manfaat Penelitian 

6. Metode Penelitian 

7. Kajian Pustaka 

8. Struktur Organisasi Skripsi 

9. Daftar Pustaka.  

 Dalam seminar proposal tersebut penulis mendapat masukan dari Bapak Drs. 

Suwirta, M.Hum selaku calon pembimbing I, diantaranya mengenai pembahasan dari 

judul yang awalnya diversuskan antara Widjojo Nitisastro dan B.J Habibie harus 

dirubah karena mereka tidak sejaman. Adapun masukan lagi dari beliau yakni dari 

angka tahun judul yang awalnya tahun 1966-1998 itu dirubah ke tahun 1971-1999, 

dikarenakan dari kedua tokoh tersebut mereka mulai berkarya tahun 1971 dimulai 

oleh Widjojo Nitisastro dan di akhiri B.J Habibie tahun 1999. Selanjutnya ada 

masukan dari Ibu Farida Sarimaya, S.Pd., M.Si selaku calon pembimbing II, 

masukan dari beliau yakni di rumusan masalah menurut beliau pengaruh pemikiran 

dari kedua tokoh harus dipisahkan masing-masing jangan digabung. 

Setelah disetujui, maka pengesahan penelitian ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Ketua Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung No. 

10/TPPS/JPS/PEM/2015. Dalam surat keputusan itu, ditentukan pembimbing I, yaitu 

Bapak Drs. Suwirta, M.Hum dan Ibu Farida Sarimaya, S.Pd., M.Si sebagai 

pembimbing II. 
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3.3.3   Proses Bimbingan 

Langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi yaitu proses bimbingan. 

Bimbingan merupakan proses konsultasi dalam penelitian skripsi yang dilaksanakan 

dengan dua orang dosen pembimbing yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema 

permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, kompetensi yang dimiliki oleh kedua dosen 

pembimbing itu adalah kajian dalam sejarah Orde Baru dan Reformasi. Berdasarkan 

surat penunjukkan pembimbing skripsi yang telah dikeluarkan oleh Tim 

Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS), dalam penyusunan skripsi ini peneliti 

dibimbing oleh Drs. Suwirta, M.Hum sebagai pembimbing I dan Farida Sarimaya, 

S.Pd., M.Si. sebagai pembimbing II. Kosultasi merupakan proses yang harus 

dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan masukan-masukan yang sangat membantu 

dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Konsultasi dilakukan oleh peneliti dengan 

dosen pembimbing setelah sebelumnya menghubungi masing-masing dosen 

pembimbing dan kemudian membuat jadwal pertemuan. 

Bimbingan petama dilakukan dengan pembimbing 1 Bapak Drs. Suwirta, 

M.Hum. tgl 11 Januari 2016, masukan pertama dari beliau ialah dengan memperbaiki 

latar belakang dan harus mencari lebih banyak lagi sumber biografi kedua tokoh 

tersebut, dan harus menemukan sumber primernya, kemudian dilakukan lagi 

bimbingan dengan pembimbing kedua Ibu  Farida Sarimaya, S.Pd., M.Si. pada bulan 

Mei 2016 masukan dari beliau ialah harus pelajari lagi tentang ekonomi dan politik 

zaman Orde Baru. 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan kedua adalah pelaksanaan penelitian merupakan faktor terpenting 

dari proses penyusunan skripsi ini, terdapat serangkaian langkah-langkah yang harus 

dilakukan berdasarkan metode historis. Langkah-langkah tersebut dibagi kedalam 

beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 
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3.3.1 Pengumpulan Sumber (Heuristik) 

Heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk 

mencari dan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan dengan 

masalah yang akan dikaji oleh penulis. Heuristik yang dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan studi literatur (sumber tertulis) berupa surat kabar, majalah, 

artikel, makalah, jurnal, dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian skripsi penulis yang berjudul “Widjojonomics Sampai Habibienomics : 

Perbedaan Pandangan Pemikiran Ekonomi Dari Widjojo Nitisastro Dan Habibie 

Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru  1971-1999.”. 

Walaupun pada rencana awalnya penulis juga akan melakukan teknik wawancara, 

akan tetapi berhubung banyaknya kendala yang dialami penulis sehingga penulis 

tidak dapat melakukan wawancara tersebut. 

Adapun beberapa tempat yang peneliti kunjungi untuk mencari dan 

mengumpulkan sumber  relevan dalam penelitian skripsi, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

Perpustakaan UPI merupakan tempat yang pertama kali dan sering 

peneliti kunjungi untuk mencari buku-buku yang relevan dengan skripsi 

peneliti.Kunjungan di perpustakaan UPI dilakukan secara terus menerus dari 

bulan November 2015 sampai sekarang.Adapun beberapa buku yang peneliti 

temukan di perpustakaan UPI dan kemudian dijadikan sebagai sumber 

informasi dan bahan referensi dalam penulisan skripsi ini. Buku-buku utama 

tersebut diantaranya yaitu : 

a. Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro, karya Arsjad Anwar,  , 

Aris Ananta, dkk.   

b. Teori Ekonomi:Sejarah dan Perkembangannya, karya Apridar.   

c. Teori Pembangunan Dunia ketiga, karya A. Budiman. 
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d. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, karya Deliarnov. 

e. Ekonomi Pembangunan:Pengantar Ilmu Ekonomi, karya Sumitro 

Djojohadikusumo.   

f. Jejak Pemikiran B,J. Habibie : Peradaban Teknologi Untuk Kemandirian 

Bangsa, oleh  B.J Habibie. 

g. Pengantar Kedjalan Ekonomi Sosiologi, oleh Mohammad Hatta. 

h. Ekonomi Pembangunan: Edisi Ketiga, karya Irawan.   

i. Sejarah Perekonomian Indonesia, karya R.Z karya Leirissa, dan G.A 

Ohorella, dkk 

j. Perencanaan Pembangunan Daerah, karya Riyadi dan Deddy Supriyadi 

Bratakusumah. 

k. Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan 

Makro (Edisi Revisi), karya Suherman Rosyidi. 

l. Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indonesia, Dodi 

Rudianto, 

m. Sejarah Pemikiran Ekonomi Indonesia : Suatu Pengantar Teori dan 

Kebijaksanaan Ekonomi. Karya Komarudin Sastradipoera, 

n. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, karya M.Todaro, & B.Abdullah. 

o. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad 

Terakhir Jilid 3, karya Ninasapti Triaswati, H.Soesastro, Dkk. 

p. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad 

Terakhir Jilid 4, karya Ninasapti Triaswati, H.Soesastro, Dkk.   

q. Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Ketujuh, karya Winardi. 

 

2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat. 

Pada kunjungan peneliti di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 

peneliti menemukan beberapa buku dan hasil penelitian yang dapat dijadikan 

sebagai sumber penulisan skripsi.Kunjungan di Badan Perpustakaan dan 
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Kearsipan Daerah, penulis lakukan pada bulan November 2015 sampai 

sekarang. Adapun beberapa buku tersebut diantaranya yaitu: 

a. Pemasaran Internasional, Edisi Pertama, karya Budiarto. dan 

Ciptono. 

b. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, karya Jhingan. 

c. Ekonomi Pembangunan:Teori, Masalah,  dan Kebijakan, 

karya M.Kuncoro. 

d. Pembangunan Nasional, oleh Lemabaga Ketahanan Nasional. 

e. Administrasi Pembangunan, konsep dimensi dan strateginya, 

karya Siagian, dan Sondang. 

f. Ekonomi Pembangunan, karya Sukirno. 

g. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam 

Menghadapi Pasar Regional dan Global, karya Suhendar 

Sulaiman. 

h. Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju 

Sukses, Edisi Revisi, karya Suryana.   

i. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara, karya 

R.Tarigan. 

3. Perpustakaan Batu Api Jatinangor 

Heuristik selanjutnya peneliti yaitu dengan mengunjungi perpustakaan 

Batu Api yang terletak di Jatinangor Sumedang. Peneliti melakukan 

pengumpulan sumber ke Perpustakaan Batu Api pada bulan Desember 2015 

dan Mei 2016. Pada heuristik ini peneliti menemukan beberapa buku yang 

berhubungan dengan topik pada skripsi yang peneliti kaji. Adapun beberapa 

buku tersebut, diantaranya sebagai berikut : 

a. Habibie Dari Pare-Pare lewat Aachen, karya A. Makmur Makka.   

b. Setengah Abad Prof. Dr. Ing. B.J Habibie : Kesan dan kenangan, karya A. 

Makmur Makka.   

c. Pengalaman Pembangunan Indonesia : Kumpulan Tulisan dan Uraian, 

oleh Widjojo Nitisastro. 
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4. Toko Buku Palasari 

Selain melakukan heuristik dengan berkunjung ke perpustakaan-

perpustakaan, peneliti juga mengunjungi Toko buku yang terletak didaerah 

kota Bandung. Pada kunjungan ini peneliti berkunjung dari bulan November 

2015 sampai sekarang. Dari sini peneliti menemukan beberapa buku yang 

dijadikan sebagai sumber dalam penulisan skripsi. Adapun judul buku yang 

peneliti peroleh yaitu: 

a. Esai Dari 27 Negara Tentang Widjojo Nitisastro 

:Penghargaan Dari Para Tokoh, karya Arsjad Anwar, Aris 

Ananta, dkk. 

b. Pesawat Habibie : Sayap- sayap Mimpi Indonesia, karya 

Arimbi Bimoseno. 

c. Detik – Detik  yang Menentukan : Jalan Panjang Indonesia 

Menuju Demokrasi, oleh B.J Habibie.   

d. Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia : Evaluasi 

Pembangunan Pemerintah Orde Baru, Oleh B.H Ronodirdjo, 

MS Supardi, dkk. 

5. Toko Buku Gramedia 

Selain berkunjung ke toko buku Palasari penulis pun berkunjung ke 

toko buku Gramedia di Kota Bandung tepatnya di Jl.Merdeka Kota 

Bandung, penulis berkunjung bulan Januari dan September 2016, dan 

disana penulis menemukan dua buku yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini  buku yang diperoleh yaitu 

buku  

a. Habibie : Tak Boleh Lelah dan Kalah, Karya Fahmi Casofa. 

b. Widjojo Nitisastro: Panditaning Para Raja, Karya: Widjajalaksmi 

Kusumaningsih. 
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3.3.2 Kritik Sumber 

Setelah penulis mengumpulkan sumber-sumber, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik sumber 

merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karya ilmiah agar 

karya sejarah yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 

Tujuan dari kritik sumber tiada lain untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari 

sumber yang didapat dengan cara diteliti kesesuaian, keterkaitan, dan 

keobjektifannya baik secara eksternal maupun internal. Seorang sejarawan 

seringkali dihadapkan pada situasi untuk membedakan mana yang tidak benar 

atau palsu, mana yang benar dan mana yang meragukan atau mustahil 

(Sjamsuddin, 2007 : 131). 

Kritik sumber pada umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama, 

kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau 

ketepatan atau akurasi dari sumber itu. Adapun kritik yang dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut: 

a. Kritik Eksternal 

Pada tahap ini penulis melakukan kritik eksternal terhadap sumber-sumber 

tertulis yang berupa buku-buku. Kritik eksternal adalah cara untuk menilai 

keaslian sumber yang didapat oleh penulis. Menurut Sjamsuddin (2007: 134), 

kritik eksternal harus menegakkan fakta dari kesaksian bahwa kesaksian benar-

benar diberikan oleh orang yang bersangkutan pada waktu itu authenticity, telah 

bertahan tanpa ada perubahan (uncorupted), tanpa ada suatu tambahan-tambahan 

atau penghilangan-penghilangan yang substansial integrity. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan kritik eksternal terhadap sumber 

tertulis yang didapat oleh penulis, kritik eksternal yang dilakukan oleh penulis 

terhadap sumber tertulis tersebut dengan cara memperhatikan orisinalitas 

penulisan apakah tulisan tersebut hasil dari tulisan dari tokoh yang menjadi pokok 

pembahasan atau tulisan orang lain,  aspek tahun penerbitan atau penulisan buku, 

penerbit, tahun terbit, dan tempat diterbitkannya buku tersebut, serta 

memperhatikan aspek akademi dari penulis tersebut. Selain itu, kritik eksternal 
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dilakukan dengan memperhatikan apakah terdapat subjektifitas dari penulis atau 

pelaku sejarah dalam buku tersebut. 

Adapun penulis mendapat beberapa sumber sejarah yang penulis jadikan 

referensi utama dalam penulisan skripsi merupakan buku yang menjadi karya tulis 

langsung dari masing-masing tokoh, yakni buku karya Widjojo Nitisastro yang 

berjudul Pengalaman Pembangunan Indonesia : Kumpulan Tulisan dan Uraian, 

selanjutnya buku karya B.J Habibie yang berjudul Jejak Pemikiran B,J. Habibie : 

Peradaban Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa, dari kedua buku tersebut 

memang merupakan buah pemikiran yang dituangkan langsung dalam tulisan 

oleh kedua tokoh kemudian menjadi kumpulan tulisan, selanjutnya dibukukan dan 

disempurnakan oleh editornya masing-masing. Jika dilihat dari sisi kritik 

eksternal suatu sumber kedua buku ini memang tulisan asli dari kedua tokoh 

sehingga dari segi orisinalitsas pun bisa dikatakan sebagai sumber yang otentik. 

b. Kritik Internal 

Kritik internal merupakan kebalikan dari kritik eksternal. Pada tahap ini penulis 

membaca seluruh sumber-sumber yang yang telah diperoleh pada tahap heuristik, 

melakukan penilaian terhadap sumber-sumber, dan kemudian dibandingkan 

dengan sumber-sumber lainnya yang didapat penulis. Menurut Sjamsuddin (2007: 

143) kritik internal menekankan aspek “dalam”, yaitu isi dari sumber kesaksian 

(testimoni). 

Dalam hal ini penulis melakukan kaji banding antara buku Pengalaman 

Pembangunan Indonesia : Kumpulan Tulisan dan Uraian, oleh Widjojo Nitisastro, 

di dalam buku ini menjelaskan bahwa modernisasi sistem ekonomi yang 

mencakup pasar, fiskal dan utang luar negeri yang diharap melahirkan trickle 

down effect. Teori trickle down effect beranggapan bahwa jika kebijakan 

ditujukan untuk memberi keuntungan bagi kaum kaya, maka akan menetes ke 

rakyat miskin melalui perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan 

perluasan pasar. Didalam buku Jejak Pemikiran B,J. Habibie menyebutkan bahwa 

perekonomian harus dikembangkan melalui perebutan teknologi canggih untuk 

mengejar ketertinggalan dari negara maju. Indonesia tidak boleh hanya menjadi 
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negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan 

komparatif. Tapi harus memiliki keunggulan kompetitif.  

 

3.3.3 Interpretasi 

Tahap selanjutnya setelah melakukan kritik yaitu penulis melakukan 

interpretasi terhadap data dan fakta dari sumber sejarah. Penulis mencoba 

mengolah, menyusun, dan menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya 

dalam tahap sebelumnya. Fakta-fakta tersebut dirangkaikan dan dihubungkan satu 

sama lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras dimana peristiwa yang 

satu dimasukan ke dalam konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya 

(Ismaun, 2005:59-60). Setelah fakta satu dihubungkan dengan fakta lain, maka 

dihasilkan rekonstruksi sejarah sebagai kerangka pemikiran secara utuh. 

Dalam mengkaji dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi di masa 

lampau, penggunaan ilmu bantu sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian. Ilmu 

bantu yang dipakai oleh peneliti yaitu ilmu politik. Ilmu politik tersebut kemudian 

digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah yang akan dikaji, sehingga 

pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan interdisipliner.  

 

3.3.4 Historiografi 

Tahapan terakhir dari sebuah penelitian adalah historiografi yang merupakan 

langkah penyusunan dari apa yang telah penulis dapatkan pada tahapan 

interpretasi. Inti tujuan dari penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan 

permasalahan yang dikaji dalam bentuk eksplanasi. Menurut Ismaun (2005: 28) 

Historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang 

terjadi pada waktu yang telah lalu yang disebut sejarah. Sementara itu menurut 

Sjamsuddin (2007:156) bahwa historiografi yaitu usaha mensintesiskan seluruh 

hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan fakta-fakta sejarah 

menjadi suatu penulisan hasil penelitian. Maka dari itu,  historiografi merupakan 
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penulisan hasil penelitian yang dilakukan setelah selesai melakukan analisis dan 

penafsiran terhadap data dan fakta sejarah. 

Historiografi merupakan penulisan sejarah yang telah menggunakan langkah-

langkah atau tahapan-tahapan yang sesuai dengan metodologi penelitian. Pada 

tahap terakhir ini seluruh hasil penelitian dituangkan oleh penulis dalam sebuah 

tulisan yang ilmiah dan sesuai kaidah keilmuan. Tahap historiografi ini pula akan 

peneliti laporkan dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi dan disusun berdasarkan 

pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di lingkungan Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) 2016, maka penulisan organisasi skripsi sebagai 

berikut:  

BAB I: Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah 

penelitian. Bab ini disertai mengenai ketertarikan penulis dalam memilih 

permasalahan yang diangkat. Untuk lebih memfokuskan, pada bab ini juga 

berisi rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi. 

BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai 

sumber-sumber buku dan sumber lain yang digunakan oleh penulis sebagai 

sumber rujukan yang relevan dalam penulisan Widjojonomics sampai 

habibienomics : perbedaan pandangan pemikiran ekonomi dari Widjojo 

Nitisastro dan habibie terhadap perekonomian Indonesia pada masa orde baru  

1971-1999. 

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini berisi mengenai langkah-langkah, 

metode, pendekatan, dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian. Hal ini dilakukan penulis untuk mendapatkan sumber 

yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Tahapan 

ini meliputi heuristik, yaitu proses pengumpulan data. Kritik, yaitu pengujian 

mengenai kebenaran atau ketepatan dari sumber yang telah didapatkan, kritik 

dilakukan secara eksternal dan internal. Interpretasi adalah proses penafsiran 

fakta yang telah ditemukan. Sedangkan tahapan terakhir dinamakan 
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historiografi, merupakan kegiatan penulisan dan proses penyusunan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Selain itu pada bab ini juga penulis 

menguraikan langkah-langkah yang ditempuh penulis selama melaksanakan 

proses penulisan skripsi ini. 

BAB IV : Pembahasan. Bab ini dapat dikatakan isi utama dari penulisan 

skripsi ini karena didalamnya berisi pembahasan dan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini penulis akan 

memaparkan hasil penelitian dari hasil pengolahan serta analisis yang telah 

dilakukan terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh. 

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini merupakan bab terakhir 

dari rangkaian penulisan skripsi ini, pada bab ini terdapat penafsiran penulis 

dari hasil analisis dan temuan yang didapatkan. Kemudian disajikan dalam 

bentuk kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan pada 

bab-bab sebelumnya. 

 

 


